
    UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1853/SYT-TCCB 

V/v thống nhất bản tự công bố cơ sở 

đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

Cần Thơ, ngày  25 tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 

 

Sở Y tế nhận được Bản tự công bố của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe (lĩnh vực đào tạo kiểm nghiệm và dược) 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe; 

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 1607/QĐ-SYT 

ngày 08 tháng 07 năm 2013 của Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm. 

Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục 

Khoa học Cộng nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; 

Sau khi xem xét hồ sơ tự công bố của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm và đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất Bản công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong 

đào tạo khối ngành sức khỏe (lĩnh vực đào tạo kiểm nghiệm và dược) của Trung tâm 

Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, thành phố Cần Thơ. 

2. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1607/QĐ-SYT ngày 08 tháng 07 

năm 2013 của Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm. 

3. Địa chỉ: Số 399/9 Nguyễn Văn Cừ nối dài, khu vực 6 phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.  

 4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: DS.CKII Nguyễn Hoàng Việt.  

 5. Điện thoại liên hệ: 02923.831.030 ; Email: ttthuoomptp@cantho.gov.vn 

hoặc hanhchinhknct@gmail.com 
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6. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Dược, Hóa dược, Hóa học, 

Công nghệ Hóa học, sinh học. 

7. Trình độ đào tạo thực hành: trung cấp, cao đẳng, đại học. 

8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 

8.1. Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động đào 

tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

8.2. Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định 

số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

8.3. Phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng đào tạo thực hành 

theo chương trình đào tạo thực hành; 

8.4. Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành; 

8.5. Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh 

sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành trình độ 

đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận số lượng người 

học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Cục KHCN & Đào tạo BYT (báo cáo); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Website Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Hoàng Anh 
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